Lyhyesti ja rukoillen – Thaimaa, Nigeria, Turkki
Todella huolestuttavia uutisia Thaimaasta! Thaimaan apulaispääministeri ja puolustusministeri, kenraali Prawit Wongsuwan on maanantaina 8. lokakuuta antanut maahanmuuttoviraston päällikölle määräyksen etsiä ja pidättää ilman voimassaolevaa viisumia
maassa olevat ja karkottaa heidät kuukauden kuluessa. Vaikka tätä perustellaan turistien
turvallisuudella ja rikollisten kitkemisellä, se vaikuttaa myös Bangkokissa oleviin pakistanilaisiin kristittyihin.
Ratsiat käynnistyivät heti varhain seuraavana aamuna: noin 100 pakistanilaista kristittyä pidätettiin. Heidän joukossaan on naisia ja lapsia sekä henkilöitä, joilla on UNHCR:n
myöntämä pakolaisstatus.
Ratsiat jatkuivat pitkin päivää, ja myöhemmin pidätettiin vielä 20 pakistanilaiskristit-

tyä; miehiä, naisia ja lapsia.
Heidät on kaikki viety maahanmuuttoviraston pidätyskeskukseen (IDC) Bangkokissa, jossa sadat ihmiset riutuvat ylikuormitetuissa ja surkeissa oloissa jopa vuosien ajan. Hoidon puutteen vuoksi monet pidätetyt menehtyvät.
”Pysyttelemme sisällä ja olemme hiljaa”, sanoi eräs pakistanilaiskristitty. ”Sydämeni laukkaa. Kehotan lapsiani olemaan
rauhallisia, vaikka vaivoin pystyn siihen itsekään.”
Lähteet: UCAnews, The Nation
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Pyydä, että Isä puuttuisi näiden lastensa tilanteeseen ja lähettäisi heille avun.
Rukoile, että tieto pakistanilaiskristittyjen ahdingosta leviäisi, ja heidän rinnalleen nousisi enemmän tukijoita.
Pyydä Herraa lohduttamaan ja rohkaisemaan näitä pelossa eläviä kristittyjä.

Syyskuun 16. päivä Boko
Haram julkaisi viestin Nigerian
hallitukselle, jossa he kertoivat
juuri surmanneensa avustustyöntekijänä toimineen Saifura
Khorsan, joka oli ollut heidän
sieppaamanaan tämän vuoden
maaliskuusta saakka.
Syyksi sanottiin, että hallitus
ei ollut suostunut heidän vaatimuksiinsa. Saifura on yksi harvoista musliminaisista, jonka Boko Haram on tappanut. Leah’n kanssa
siepatut 104 koulutyttöä vapautettiin juuri siksi, että he olivat
muslimeja.
Saifuran surmaamisesta kertoessaan Boko Haram sanoi, että he
tappaisivat myös kaksi muuta sieppaamaansa avustustyöntekijää
sekä Leah’n kuukauden kuluessa, jos heidän vaatimuksiinsa ei
suostuta. Tuo kuukausi on nyt tulossa täyteen tiistaina 16. lokakuuta. Leah on edelleen Boko Haramin vankina.
Keskiviikkona 4. lokakuuta Nigerian presidentti Muhammadu
Buhari otti ensimmäistä kertaa sieppauksen jälkeen yhteyttä
Leah’n perheeseen. Hän soitti Leah’n äidille ja vakuutti hallintonsa tekevän kaikkensa Leah’n vapautumisen eteen.
Lähde: International Christian Concern, Punch

Pastori Andrew
Brunson on jälleen
astumassa oikeuden
eteen Turkissa. Seuraava oikeudenkäynti
pidetään perjantaina
12. lokakuuta, jolloin
hän vastaa syytteisiin
vakoilusta.
Kaiken kaikkiaan häntä syytetään terrorismista ja vakoilusta, joista voi seurata 35 vuotta vankeutta. Syytteet
häntä vastaan perustuvat salaisten todistajien antamiin
”todisteisiin”, joiden mukaan Andrew’lla on yhteyksiä
FETOon (jota syytetään kesän 2016 vallankaappausyrityksestä) sekä kurdien vastarintaliikkeeseen PKK:hon.
Aiemmin toivottiin, että Andrew olisi päässyt vapaaksi jo 18. heinäkuuta pidetyn oikeudenkäynnin jälkeen,
mutta niin ei käynyt. Viikkoa myöhemmin hänet kuitenkin laskettiin kotiarestiin, jossa hän on tarkkaan vartioituna.
Lähde: Middle East Concern
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Rukoile Leah’n ja kahden muun siepatun naisen vapautumisen puolesta, että he pääsisivät palaamaan turvallisesti
perheidensä tykö.
Pyydä, että Herra lohduttaisi Leah’n perhettä, isää, äitiä ja
veljeä.
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Rukoile, että Herra rohkaisisi ja vahvistaisi Andrew’ta ja hänen perhettään.
Pyydä, että hän saisi viisautta vastata hyvin tulevassa oikeudenkäynnissä.
Rukoile, että oikeus tapahtuisi ja Andrew pääsisi
vihdoin vapaaksi.

